Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 10.09.2015
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Rekonštrukcia komunikácie k Spišskému hradu
Preklenovací úver pre NFP - refundácia
Úprava rozpočtu č. 4 mesta Spišské Podhradie na rok 2015

predsedajúci
primátor
primátor
primátor

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Vyhodnotenie 10 . kola VOS na predaj stavebných pozemkov
IBV Pivovar a vyhlásenie 11. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Vyhodnotenie 2. kola VOS a vyhlásenie 3. kola VOS na predaj
hnuteľného majetku (traktor s vlečkou)
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Majetok:
- Marek Mucha, Jablonov 46 – žiadosť o pridelenie pozemku
do prenájmu
- Miroslav Klim, Palešovo nám. 7, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
- Štefan Vrábeľ, PDP Spišské Podhradie – žiadosť
o pridelenie pozemku do prenájmu
- Pro Populo, s.r.o. Poprad – výkon práva poľovníctva
- Ján Bendžák, Hviezdoslavova 20, Spišské Podhradie ponuka na odpredaj pozemku
- Holub Rudolf, Galova 10, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie rodinného domu na Štefánikovej ulici 85
- Jozef Faltin, Sídlisko hrad 3, Spišské Podhradie - žiadosť
o pridelenie pozemku do prenájmu
- Karol Jaslo, Štefánikova 166, Spišské Podhradie – žiadosť
o pridelenie pozemku do prenájmu
- Silvia Bartošová, Májová 44, Spišské Podhradie - ponuka
na predaj pozemku
- Alžbeta Hromjáková, Nižný Slavkov 269 - ponuka na
odkúpenie nehnuteľnosti
- Reštaurácia pod hradom, ukončenie nájomnej zmluvy plány na ďalšie využitie nehnuteľnosti
- Požiarnická Avia - predaj pre DHZ Baldovce
- Multicar – zaradenie do majetku
Čerpanie rozpočtu k 30.07.2015 mesto, rozpočtové
a príspevkové organizácie
Stav pohľadávok k 30.06.2015 (neverejné zasadnutie)
Vetované uznesenie č. MZ- 5-15-B-16 – ihrisko na Májovej ulici

zástupca primátora
primátor
primátor
vedúca ekonomického
oddelenia, primátor
predseda komisie
primátor, predsedovia
komisií
primátor, predsedovia
komisií
prednosta MsÚ
primátor, predsedovia
komisií, prednosta MsÚ

primátor, predsedovia
komisií
Ing. Mikolajová
primátor
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18.
19.
20.

Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

predsedovia komisií
predsedajúci

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Ing. Ján Lisoň
Marián Boržik
Ing. František Pravlík
Štefan Faltin
Vladimír Tomko
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných. Pozabudli sme na žiadosť p. Miroslava Dunku, Štefánikova 46, rád by som
tento bod doplnil do rokovania do bodu 14. Stav pohľadávok by sme posunuli za bod rôzne.
Štefan Faltin
Navrhujem vynechať z rokovania v bode č. 14 – Jozef Faltin, žiadosť o pridelenie pozemku do
prenájmu.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-1
MZ schvaľuje vynechať z rokovania žiadosť p. Jozefa Faltina o pridelenie pozemku do prenájmu.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-B-2
MZ schvaľuje doplnenie bodu rokovania – Miroslav Dunka – žiadosť o odkúpenie pozemku.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-B-4
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

10.09.2015

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Na minulom rokovaní MZ som zabudol privítať p. prednostu, takže ho dodatočne vítam teraz.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-5
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Lisoň, Marián Boržik, Ing. František Pravlík.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektov, o stave
realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
V meste máme NKÚ Prešov. Predpokladám, že tu budú dlhšie, zopár mesiacov, kontrolujú
opatrenia z roku 2009 a kontrolujú predaj majetku rok 2013, 2014. O závere a priebehu kontroly
budete informovaní na MZ. Včera prebrali dokumenty, ktoré si vyžiadali.
LSKxP – skolaudovali sme projekt, rieši sa cez Okresný úrad odstránenie 30 km rýchlosti na
Prešovskej ulici. Prebehla kontrola zo SORA z celého projektu je 900,-€ dobropisovaných.
Kompostovisko – je podaná záverečná žiadosť o platbu, 5 rokov musí ďalej bežať projekt.
Komunitné centrum – je schválená záverečná žiadosť o platbu – 5 rokov udržateľnosť projektu.
Novo schválené projekty:
11 tis. € - rekonštrukcia ústredného vykurovania na MsÚ – Ministerstvo financií.
9 900,- € - rekonštrukcia Mariánskeho nám. 34 – prístavba toalety a sprchy – Ministerstvo kultúry
a SPP.
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Vstavba podkrovia ZŠ Školská 3 II. etapa – strešné okná a zateplenie – 80 000,- € - Ministerstvo
školstva.
Rekonštrukci cesty II. triedy do Katúň – 2 km cca 10 000 m2 – zrealizoval KSK, veľmi pekne
ďakujeme s pomocou PSK.
Obnova pamiatkového územia – intravilán – verejné priestranstvo Spišskej Kapituly ako
pamiatkovej rezervácie – je to projekt cez obnov si svoj dom – vytvorenie pešej zóny.
Výstavba kanalizácie – podaná žiadosť o platbu 311 000,- € v auguste, druhú platbu podáme
30.9. Podľa harmonogramu sme pozadu ale od tohto týždňa pribudli 3 ďalšie partie, ktoré budú
riešiť ulice Hviezdoslavova a Galova. A od pondelka začína ďalšia partia - Starý jarok od
Stavebnín p. Klešča cez Starý jarok na Podzámkovú ulicu. Každý štvrtok je kontrolný deň. Je
zmenený harmonogram kvôli cestám II. a III. triedy. Ukončenie je 15.11.2015, tento termín sa
nemení.
Prišiel p. poslanec Mgr. Milan Blahovský – 17.10 hod.
MVDr. Michal Kausta
Na zasadnutí MZ musíme prijať VZN ohľadne stočného, nebude akceptovaná žiadna žumpa,
žiadny septik, akceptovaná bude len ČOV so stavebným povolením.
St. jarok 44 – podal informáciu ohľadne rekonštrukcie domu. Výška celkových oprávnených
výdavkov na projekt je 1 908 592,90 €.
Peter Hanigovský
Je v tej zmluve aj dodržanie výšky rozpočtu?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam uvedené, že nebudú práce naviac.
IBV – realizácia zakladania komunikácie, začína sa stavať. Je otázka do budúceho MZ
porozmýšľať spolu ako sa bude volať táto ulica, nebol by som proti aj keby sa nazývala ulicou
Jána Pavla II.
Protipovodňová ochrana na ul. Dr. Špirku, sme v štádiu podania EIA , pri spracovaní projektu sme
narazili na problém s pozemkami, chceli sme vyregulovať celý potok od Dr. Hrica až po 18-tku.
Koniec potoka je v majetku SPF. V jednej časti v strede potoka je majiteľkou p. Blahovská Alena,
sme v jednaní aby sme tú časť parcely, ktorá je v potoku odkúpili. Jedná sa asi o 20 m2. Bez toho
odkúpenia nevieme ísť do stavebného povolenia.
Rekonštrukcia budovy MsÚ – čakáme na výzvu, máme pripravené stavebné povolenie.
Obnova a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste – je to v štádiu schvaľovania na
Ministerstvo hospodárstva.
Uznesenie č.: MZ-06-15-A-1
MZ berie na vedomie informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Jozef Bača
Doteraz sme prijali 207 uznesení, ak má niekto otázky ku konkrétnemu uzneseniu nech sa pýta.
- neboli žiadne otázky zo strany poslancov
Uznesenie č.: MZ-06-15-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:

Termín:

10.09.2015
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Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 6

Podnety občanov
Peter Hanigovský
Nájde sa v rozpočte suma, ktorou by sme mohli nahradiť tie 20 ročné kvety v areáli domu
smútku? Sú v dezolátnom stave. Mohla by sa komisia výstavby zaoberať myšlienkou, aby sa do
ďalšieho roku dal skontrolovať dom smútku – výmena okien, dverí, rámov, chodník k domu
smútku? 10 rokov sa tam väčšie financie nedali.
MVDr. Michal Kapusta
Je tu návrh kamenára p. Klimu - pripraví skicu na urnovú stenu. Bolo by v nej na začiatok 30
miest. Dáme to do rozpočtu na budúci rok.
Štefan Faltin
Chcem poprosiť mesto či by sa nedali dodať kvetiny na verejné priestranstvo na sídlisko Hrad aby
si to tam nájomníci skrášlili. Žiadosť, ktorú sme vynechali z rokovania podal môj syn práve kvôli
tomu, že si chceli upraviť verejné priestranstvo pred bytovým domom.
Jozef Komara
Nevieme umiestniť zrkadlo na hlavnej ceste pri papiernictve p. Sýkorovej, je to veľa kolízií. Bol
som svedkom troch takýchto incidentov.
Štefan Faltin
My sme už o tom na našej komisii chceli jednať, ak autá zastanú pri klenotach, nie je prehľad
oproti aké autá idú. Uvažovali sme dať tam značku zákaz zastavenia alebo státia.
Vladimír Tomko
Okrasné dreviny pri bytovke – ak sa sadia pri bytovke - kým je strom malý je dobre ale keď je
starší a vysoký tak je to problém. Nech to prejde komisia životného prostredia.
Mgr. Milan Blahovský
Mám dve otázky a to či sa niečo pohlo vo veci výstavby zimného štadióna a druhá vec – štruktúra
dopravná v meste. Je už 50 rokov nejaká nekomplexná , v strede mesta mať autobusovú
zastávku, problémy s odbočovaním, parkovaním, centrum je autobusové nástupište. Rád by som
uvítal do budúcna, aj keď viem, že sa investovalo do zastávky, aby sa pouvažovalo a riešilo
autobusové nástupište.
MVDr. Michal Kapusta
Firma bola vyzvaná aby pripravila zmluvu o budúcej zmluve, v auguste bola predložená, poslal
som ju právnikom do Košíc na posúdenie aby dali právnu analýzu, mala by toho týždňa po
pripomienkach byť späť. Všetko visí na právnych kľučkách a dojednaniach oboch strán. Viem, že
termín je taký aký je. Dúfam, že sa rozbehnú, uvidíme. Máme pripravené veci do zmien
a doplnkov územného plánu, môžeme začať na budúci rok o tom uvažovať – ohľadne
autobusového nástupišťa. Priestor na autobusové nástupište je pri vlakovej stanici. Otázkou je či
budeme hľadať ešte iné riešenie alebo či pôjdeme do tohto , je to na komisiu výstavby, dáme to
do jednania.
-

prišiel p. poslanec Mgr. Peter Vandraško – 17.30 hod.

Ing. František Pravlík
Vieme všetci, že pred vchodom do cintorína je malý hrob, kde sú uložené ostatky nájdené na
diaľnici, bolo by vhodné označiť tento hrob.
Mgr. Milan Blahovský
Uvažujeme o výstavbe urnovej steny? A ten chodník sa bude riešiť, myslím prístupová cesta
k dome smútku?
MVDr. Michal Kapusta
Máme v rozpočte peniaze na chodník, ale riešenie, ktoré sme navrhli neschválili pamiatkari.
Asfaltový chodník neschválili. Musíme prehodnotiť, že čo tam dáme. Jedná sa tam asi o 400 m2.
Dáme to do rozpočtu na budúci rok. Musíme dokončiť projekty, ktoré sú rozbehnuté.
Ing. František Pravlík
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V akom časovom horizonte sa budú robiť chodníky na Komenského ulici?
MVDr. Michal Kapusta
Nepoviem ti to teraz.
Peter Hanigovský
Myslím, že teraz tu padlo dosť návrhov, keď sa bude robiť rozpočet určiť priority. Už do ďalších
investícií toho roku neodporúčam ísť, ide jeseň.
MVDr. Michal Kapusta
Ak nám firma nezaplatí asfalt na uliciach , kde sa teraz robí kanalizácia, za odpredaj novej školy,
tak cesty budeme robiť my sami.
Ing. Ján Lisoň
Havária strechy Školská 3 – kedy to bude?
MVDr. Michal Kapusta
Druhý a tretí septembrový týždeň.
Uznesenie č.: MZ-06-15-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.09.2015

Bod č.: 7

Rekonštrukcia komunikácie k Spišskému hradu
MVDr. Michal Kapusta
Podarilo sa nám spolu s PSK, Min. kultúry a SNM a Sp. Múzeom v Levoči spojiť sily a finančné
prostriedky na rekonštrukciu komunikácie k Spišskému hradu. PSK schválil 18 tis. €, celkové
náklady sú 26 tis. €. Druhá polovica bude zo Slovenského národného múzea. Mesto bude
mediátor, stavebný dozor atď. chceli by sme to urobiť do konca septembra. Je to cesta v katastri
mesta. Máme prísľub, že sa celá komunikácia zaradí ako III. Trieda aby sa o ňu staral PSK.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-3
MZ v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 18 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje:
1. Združenú investíciu medzi mestom Spišské Podhradie a Prešovským samosprávnym
krajom s názvom „Rekonštrukcia komunikácie k Spišskému hradu“
2. Združenie finančných prostriedkov v minimálnej výške 18 000,- € za združovateľa mesto
Spišské Podhradie vo väzbe na Uznesenie č.207/2015 Zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja
3. Združenie činností mesta Spišské Podhradie v nasledovnom rozsahu: vykonanie
verejného obstarávania, zabezpečenie dozoru, porealizačné zameranie, prípravné práce
pred pokládkou živičného koberca a náklady súvisiace s finančnými operáciami .
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

Primátor

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

10.09.2015

+

+
+
+
+

6

Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Preklenovací úver pre NFP – refundácia
MVDr. Michal Kapusta
Máme rozbehnuté dva veľké projekty - kanál a ČOV, 3 mil. €, žiadosť o platbu podaná. Druhú
podáme v septembri. Je to krátkodobý úver, ktorý bude len na to, že uhradíme faktúry, ktoré je
potrebné uhradiť do konca roka. Do 60 dní by nám mali byť vrátené po kontrole. A to isté je pri
Starom jarku 44. Termín splatnosti budem žiadať do konca roka 2016.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala potrebu prijatia preklenovacieho úveru 31.8.2015 na svojom
zasadnutí a prijala uznesenie, v ktorom navrhuje prijať rozhodnutie o prijatí preklenovacieho
úveru. Prečítal uznesenie finančnej komisie – „Finančná komisia navrhuje MZ prijať rozhodnutie
o prevzatí preklenovacieho úveru spolu do výšky 4,2 mil. €, z toho na financovanie realizácie
projektu Výstavba kanalizácie vo výške do 2,7 mil. € a na financovanie realizácie projektu
Stavebné úpravy meštianskeho domu Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel vo
výške do 1,5 mil. €.“
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-6
MZ v Spišskom Podhradí podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta schvaľuje
prijatie úveru vo výške 4 200 000,- € poskytnutého zo strany: Československá obchodná banka
a.s, so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, IČ DPH:
SK7020000218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 4314/B (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
na účely zabezpečenia financovania investičných projektov z EU : Výstavba verejnej kanalizácie
a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí 2 700 000,00 € a Stavebné úpravy
meštianskeho domu Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel 1 500 000,00 €. MZ
zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Úprava rozpočtu č. 4 mesta Spišské Podhradie na rok 2015
Ing. Slávka Čarná
Nenavyšuje sa rozpočet len sa zmení spôsob príjmov, upozornil ,ma na to pán Lisoň. Zmení sa
štruktúra rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-7
MZ schvaľuje predloženú zmenu rozpočtu č. 4 na rok 2015 v jednotlivých položkách takto:
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Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov

Pôvodný

Po zmene
č. 4

2015 v €

V€

P

312

1191 99

Výstavba kanalizácie EÚ

2 250 270

121 717

P

312

1192 99

Výstavba kanalizácie ŠR

397 106

21 480

P

312

11S1 77

Starý Jarok 44 – múzeum
EÚ

1 441 448

0

P

312

11S2 77

Starý jarok 44 – múzeum
ŠR

254 373

0

P

513001

52

Preklenovací úver

0

4 200 000

V

05.2.0

717001

1191 99

Výstavba kanalizácie EÚ

2 250 270

121 717

V

05.2.0

717001

1191 99

Výstavba kanalizácie ŠR

397 106

21 480

V

05.2.0

717001

52

Výstavba kanalizácie PÚ

0

2 504 179

V

08.2.0

717002

11S1 77

Starý jarok 44 – múzeum
EÚ

1 441 448

0

V

08.2.0

717002

11S2 77

Starý jarok 44 – múzeum
ŠR

254 373

0

52

Starý jarok 44 – múzeum
PÚ

V

08.2.0

717002

Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

99

77

Primátor

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

1 695 821
0

10.09.2015

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 10

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Riešili sme 4 žiadosti. Oboznámila poslancov so žiadosťami.
Uznesenie č.: MZ-06-15-F-1
MZ zamieta žiadosť o výmenu bytu č. 2 na ulici Starý jarok 42 za byt č. 1 na ulici Starý jarok 45
pre pani Makanovú Štefániu, trvalo bytom Slovinky 68 z dôvodu plánovanej rekonštrukcie bytu.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 7 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pani Katarínu
Kušnírovú, bytom Baldovce 1 na dobu určitú od 1.10.2015 do 31.12.2015 s možnosťou predĺženia
nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči
správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-B-9
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 7 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí pre pani Alžbetu
Fabianovú, bytom Štúrova 6/15, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.10.2015 do 31.12.2015
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-B-10
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikovej č. 1163/183 v Spišskom Podhradí pre pani
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Juliánu Holubovú, bytom Starý jarok , Spišské Podhradie a pre pána Denisa Horvátha, bytom
Štefánikova 170, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.10.2015 do 31.12.2015 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
K vlhkosti bytu – odporúčam sa spojiť s firmou Gama, majú technológiu na odstránenie vlhkosti
a funguje to. Mne v dome to robili.
Ing. Ján Lisoň
Pani, ktorá žiada o výmenu bytu je trvalo bytom Slovinky, jedna z podmienok pridelenie bytu
niekedy bola zmena trvalého pobytu.
MVDr. Michal Kapusta
Každý je upozornený ale nie je žiadna páka aby musel nájomník zmeniť trvalý pobyt.
Bod č.: 11

Vyhodnotenie 10. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 11. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
MVDr. Michal Kapusta
Včera bolo otváranie obálok.
Mgr. Jozef Srnka
V 10 kole boli 3 ponuky, každá ponuka bola na osobitný pozemok, všetky obálky splnili
podmienky, odpredajú sa všetky 3 pozemky. Máme doteraz predaných 10 pozemkov ale p.
Garčár zatiaľ nedal stanovisko či trvá na ponuke alebo nie.
Ing. Ján Lisoň
Nemáme tam žiadnu lehotu?
Mgr. Jozef Srnka
Do 30 dní od podpísania zmluvy. Zmluvu ešte nepodpísal.
Uznesenie č.: MZ-06-A-4
MZ berie na vedomie výsledok 10. kola VOS na predaj stavebných pozemkov v lokalite IBV
Pivovar.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-11

MZ schvaľuje predaj stavebných pozemky vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie v
lokalite novej IBV Pivovar v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej súťaže v
zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to
nasledovné parcely registra C KN, ktoré vytvárajú 23 pozemkov určených na individuálnu
bytovú výstavbu:
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p.č.

PARCELNÉ ČÍSLO

VÝMERA V m2

DRUH POZEMKU

1

2086/26

838

Orná pôda

2

2086/27

809

Orná pôda

3

2086/28

791

Orná pôda

4

2086/29

693

Orná pôda

5

2086/30

693

Orná pôda

6

2086/31

693

Orná pôda

7

2086/32

603

Orná pôda

8

2086/33

603

Orná pôda

9

2086/34

565

Orná pôda

10

2086/35

568

Orná pôda

11

2086/18

603

Orná pôda

12

2086/17

596

Orná pôda

13

2086/19

585

Orná pôda

14

2086/20

565

Orná pôda

15

2086/21

730

Orná pôda

16

2086/22

755

Orná pôda

17

2086/23

823

Orná pôda

18

2086/24

989

Orná pôda

19

2086/25

1 154

Orná pôda

20

2086/37

1 106

Orná pôda

11

21

2086/36

791

Orná pôda

22

2086/16

580

Orná pôda

23

2086/15

551

Orná pôda

24

2086/14

572

Orná pôda

25

2086/13

643

Orná pôda

26

2086/12

852

Orná pôda

27

2086/11

710

Orná pôda

28

2086/10

755

Orná pôda

29

2086/9

842

Orná pôda

30

2086/8

1 473

Orná pôda

31

2086/7

982

Orná pôda

32

2086/6

891

Orná pôda

33

2086/5

896

Orná pôda

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov,
ktoré budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do
obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské
Podhradie. Obchodná verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár.
Minimálna cena je 14,- Eur /m2 (Cena stavebného pozemku vrátanie inžinierskych sieti).
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

10.09.2015

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Vyhodnotenie 2. kola VOS a vyhlásenie 3. kola VOS na predaj hnuteľného
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majetku (traktor s vlečkou)
Mgr. Jozef Srnka
V tejto súťaži bola doručená jedna obálka. Boli splnené všetky podmienky. Myslím, že môžeme
podpísať kúpno-predajnú zmluvu. Na odpredaj vlečky nebola doručená žiadna obálka.
Uznesenie č.: MZ-06-A-5
MZ berie na vedomie výsledok 2. kola VOS na predaj hnuteľného majetku – traktor + vlečka.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-12
MZ schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku - vlečka STS
T5 PS H-1 (LE 882 YA s platnými dokladmi) a stanovuje podmienky súťaže:
1. Minimálna cena 500,- €
2. termín podania súťažných návrhov do 18.11.2015 – 11.00 hod.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

10.09.2015

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
MVDr. Michal Kapusta
Máme za povinnosť vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra. Poslali sme vám návrh na
vyhlásenie voľby mailom. Je tam zmena nie 50 ale 40%-tný úväzok. Obálky nech otvára komisia a
posúdi či sú žiadosti úplné.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-13
Mestské zastupiteľstvo mesta Spišské Podhradie
a) vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie v súlade s ustanovením § 18a
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude
konať dňa 19. novembra 2015 o 17:00 hod. v zasadačke MsÚ v Spišskom Podhradí
b) splnomocňuje primátora mesta Spišské Podhradie zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby na
úradnej tabuli mesta a spôsobom v mieste obvyklým - zverejnením na internetovej stránke mesta
Spišské Podhradie v termíne podľa § 18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
c) určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie na 40 % pracovný
úväzok
d) schvaľuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie a náležitosti
prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra takto :
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1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie sa uskutoční tajným hlasovaním
poslancov mestského zastupiteľstva mesta Spišské Podhradie
2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie - podmienka
- prax v samospráve - vhodná
- právnické/ekonomické vzdelanie - vhodné
3. Náležitosti písomnej prihlášky :
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania
- doklad o bezúhonnosti, t.j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby v miestnom zastupiteľstve
4. Termín ukončenia doručenia prihlášok : do 05. novembra 2015 do 15.00 hodiny
5. Miesto a spôsob doručenia prihlášok :
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie musí písomnú prihlášku spolu
s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu doručiť na Mestský úrad mesta Spišské
Podhradie. Pri osobnom doručovaní - do podateľne Mestského úradu mesta Spišské Podhradie,
Mariánske nám. 37, 1. poschodie, č. d. 10. Pri odovzdávaní poštou na adresu – mesto Spišské
Podhradie, Mestský úrad, Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie. Zalepenú obálku je
potrebné označiť : „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“.
Predpísané dokumenty overí komisia (poslanci MZ) pri otváraní obálok.
e) splnomocňuje primátora mesta Spišské Podhradie, aby uchádzačov, ktorí doručia úplnú
písomnú prihlášku a spĺňajú predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, pozval na
prezentáciu.
Každý pozvaný kandidát bude mať k dispozícii 7 minútový interval na osobnú prezentáciu pred
mestským zastupiteľstvom v abecednom poradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Majetok
Marek Mucha, Jablonov 46 – žiadosť o pridelenie pozemku do prenájmu
MVDr. Michal Kapusta
Majiteľom pozemkov je mesto Sp. Podhradie.
Marián Boržik
Podal informáciu ohľadne žiadosti p. Muchu zo zasadnutia stavebnej komisie.
Ing. František Pravlík
Žiadosť p. Muchu bola na zasadnutí majetkovej komisie dňa 15.4.2015 odročená. Opätovne sme
ju prerokovali 3.9.2015 a komisia a odporúča MZ uzatvoriť nájomnú zmluvu s pánom Marekom
Muchom. Komisia prerokoval aj žiadosť p. Vrábeľa o prenájom a taktiež odporúča MZ uzatvoriť
nájomnú zmluvu s p. Vrábeľom.
Ing. Ján Lisoň
V návrhu uznesení nie je uvedené či na dobu určitú alebo neurčitú. Ja navrhujem dobu 3 roky.
MVDr. Michal Kapusta
To je málo lebo chcú ísť do projektov. Udržateľnosť projektov je 5 rokov.
Ing. Ján Lisoň
Ak je návrh 10 rokov beriem svoj návrh späť.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-14
MZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcív znení
neskorších predpisov prenajať majetok vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa v obci Spišské
Podhradie, v katastrálnom území Spišské Podhradie, okres Levoča, ktoré sú zapísané na LV č. 1,
vedené v katastri nehnuteľností, register „C“, Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny a to
parcela KN-C 1890 – orná pôda oj výmere 4577 m2 nachádzajúce sa areáli Poľnohospodárskeho
družstva v Spišskom Podhradí pre Mareka Muchu, 053 03 Jablonov 46 podľa citovaného
zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pri prenájme majetku vo
vlastníctve mesta sa podľa § 9a ods. 9. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužívajú ustanovenia § 9a odsekov 1
až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí sa
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam sa prípadom hodným osobitného zreteľa
v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prenájmom uvedeného majetku vo
vlastníctve mesta sa prispeje k účelnému využitiu majetku mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-06-15-B-15
MZ schvaľuje prenájom majetku vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa v obci Spišské Podhradie,
v katastrálnom území Spišské Podhradie, okres Levoča, ktorý je zapísané na LV č. 1, vedený v
katastri nehnuteľností, register „C“, Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny a to parcela KNC 1890 – orná pôda o výmere 4577 m2 nachádzajúci sa v areáli Poľnohospodárskeho družstva v
Spišskom Podhradí pre Mareka Muchu, 053 03 Jablonov 46 dobú určitú od 11.09.2015 do
31.12.2025 za celkovú cenu 50,- €/rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Miroslav Klim, Palešovo nám. 7, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemku
Marián Boržik
Komisia pre výstavbu odporúča odpredať pozemok vo vlastníctve mesta v rozsahu 1,2 x 7m na
účely výstavby garáže pre p. Klimu za podmienky zriadenia práva prechodu cez pozemok p.
Klimu pri prípadnej rekonštrukcii školského ihriska a súhlasu pamiatkového úradu.
MVDr. Michal Kapusta
Dnes schválime zámer, lebo nebol schválený osobitný zreteľ 15 dní pred MZ, je potrebné urobiť
GP.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-16
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti – časť parcely KN-C 656 o výmere 8,4 m2 (1,2 x 7 m)
– zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č.1 pre p. Miroslava Klimu, Palešovo námestie 7,
Spišské Podhradie za účelom výstavby garáže s podmienkou zriadenia práva prechodu cez
pozemok p. Klimu (parcela KN-C 658) za účelom prístupu na pozemok vo vlastníctve mesta
Spišské Podhradie za cenu 7,- €/m2.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Vrábeľ, PDP Spišské Podhradie – žiadosť o pridelenie pozemku do
prenájmu
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Vrábeľa a podal vysvetlenie.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-17
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MZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenajať majetok vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa v obci Spišské
Podhradie, v katastrálnom území Spišské Podhradie, okres Levoča, ktoré sú zapísané na LV č. 1,
vedené v katastri nehnuteľností, register „C“, Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny a to
parcela KN-C 1884 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 939 m2 nachádzajúce sa v areáli
Poľnohospodárskeho družstva v Spišskom Podhradí pre Podielové družstvo podielnikov,
Štefánikova 45, Spišské Podhradie podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Pri prenájme majetku vo vlastníctve mesta sa podľa § 9a ods. 9.
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku
obcí“) nepoužívajú ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o
majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam
sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie
skutočnosť, že prenájmom uvedeného majetku vo vlastníctve mesta sa prispeje k účelnému
využitiu majetku mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-B-18
MZ schvaľuje prenájom majetku vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa v obci Spišské Podhradie,
v katastrálnom území Spišské Podhradie, okres Levoča, ktorý je zapísaný na LV č. 1, vedený v
katastri nehnuteľností, register „C“, Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny a to parcela KNC 1884 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 939 m2 nachádzajúci sa v areáli
poľnohospodárskeho družstva v Spišskom Podhradí pre Podielové družstvo podielnikov,
Štefánikova 45, Spišské Podhradie dobú určitú od 11.09.2015 do 31.12.2025 za celkovú cenu
100,- €/rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Pro Populo, s.r.o. Poprad – výkon práva poľovníctva
MVDr. Michal Kapusta
Pro Populo chcú ísť do projektu digitalizovanie lesov. Majú platnú zmluvu ešte 7 rokov, potrebujú
zmluvu na 15 rokov aby splnili podmienky projektu.
Ing. Ján Lisoň
Prečítal stanovisko finančnej komisie – „Finančná komisia navrhuje MZ schváliť uzatvorenie
zmluvy so spoločnosťou PRO POPULO s.r.o. o výkone práva poľovníctva v poľovnom revíri
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Orlovec na dobu 15 rokov s výškou nájomného 1,-€/ha/1rok. Výška nájomného bude vždy k 1.1.
kalendárneho roka valorizovaná o výšku percenta inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien
dosiahnutej v SR v predchádzajúcom kalendárnom roku, podľa potvrdenia Štatistického úradu
SR. Minimálna valorizácia výšky nájomného bude 1,0%.“ 15 rokov je dlhá doba.
MVDr. Michal Kapusta
Ja sa tomu nebránim. Určite nám treba každý cent. Ja sťahujem návrh mesta.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia zostala na pôvodnej sume. Akceptujem návrh finančnej komisie.
Vladimír Tomko
Od teraz 15 rokov?
MVDr. Michal Kapusta
Áno, od teraz.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-19
MZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenajať majetok vo vlastníctve mesta a to poľovné pozemky v spoločnom
poľovnom revíri „Orlovec“ o výmere 295,8663 ha PRO POPULO s.r.o. Poprad, Obrancov mieru
329, Spišská Teplica podľa citovaného zákonného ustanovenia t.j. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Pri prenájme majetku vo vlastníctve mesta sa podľa § 9a ods. 9. zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužívajú
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí
nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam sa
prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť,
že prenájmom uvedeného majetku vo vlastníctve mesta sa prispeje k účelnému využitiu majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-B-20
MZ schvaľuje prenájom majetku vo vlastníctve mesta a to poľovné pozemky v spoločnom
poľovnom revíri „Orlovec“ o výmere 295,8663 ha pre PRO POPULO s.r.o. Poprad, Obrancov
mieru 329, Spišská Teplica dobú určitú od 11.09.2015 do 31.12.2030 s výškou nájomného
1€/ha/1rok. Výška nájomného bude vždy k 1.1.kalendárneho roka valorizovaná o výšku percenta
inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien dosiahnutej v Slovenskej republike
v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Minimálna valorizácia výšky nájomného bude 1,0%.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
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Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ján Bendžák, Hviezdoslavova 20, Spišské Podhradie – ponuka na odpredaj
pozemku
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala obhliadku predmetného pozemku na Hviezdoslavovej ulici.
Vzhľadom k nutným potrebám mesta tohto priestoru na výstavbu kanalizácie odporúča MZ
schváliť odkúpenie pozemku od Ján Bendžáka vo výmere 800 m2 za ponúkanú cenu 6 200,- €. n
MVDr. Michal Kapusta
Vyreguloval sa potok, rozšírili sme brehy a zobrali sme z pozemkov. Pri dome pán Jurkovského
mala byť zhybka, bolo potrebné prejsť zo stoky do stoky. Jediné miesto na prechod je na
pozemku p. Bedžáka. Možno, že máme aj šťastie, že je ten pozemok voľný. Zhora bude
prístupová cesta na čistenie potoka. Jedná sa o 800 m2.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-21
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v meste Spišské Podhradie v k.ú. Spišské Podhradie okres
Levoča a to: parcela KN-C 1027 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2, parcela KN-C
1028 – záhrady vo výmere 484 m2, rodinný dom s.č. 124 na parcele KN-C 1027 zapísaných na
LV č. 957 od predávajúcich: Ján Bendžák a manž. Mária Bendžáková rod. Brunovská, obaja
trvalo bytom Hviezdoslavova 20, Spišské Podhradie za celkovú cenu 6 200,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Rudolf Holub, Galova 10, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie rodinného
domu na Štefánikovej ulici 85
Mgr. Jozef Srnka
Bola doručená žiadosť o kúpu nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. č. 85.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia neodporúča MZ predaj domu na Štefánikovej ulici č. 85 v Spišskom Podhradí
pre Rudolfa Holuba bytom Galova 10, Spišské Podhradie. Komisia odporúča riešiť bytový problém
nájomným bytom.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ nevyhovieť predloženej žiadosti z dôvodu, že v tomto čase mesto
nemá zámer žiadaný dom predať.
Marián Boržik
Komisia pre výstavbu neodporúča odpredať nehnuteľnosť.
Ing. František Pravlík
Pán Rudolf Holub je to vnuk p. Plachetkovej, bol by som rád keby sa mu nejakým spôsobom
pomohlo.
Peter Hanigovský
Pani Plachetková prenajíma dom vo svojom vlastníctve na Galovej ulici.
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Uznesenie č.: MZ-06-15-F-2
MZ zamieta žiadosť p. Rudolfa Holuba o kúpu nehnuteľnosti – rodinného domu na Štefánikovej ul.
č. 85 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Karol Jaslo, Štefánikova 166, Spišské Podhradie – žiadosť o pridelenie pozemku
do prenájmu
Mgr. Jozef Srnka
Doručil žiadosť o prenájom pozemkov, účel - chov ošípaných.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia prerokovala žiadosť, zobrala ju na vedomie a stanovisko zaujme až po
podpísaní zámennej zmluvy medzi mestom Spišské Podhradie a Rímskokatolíckou cirkvou
Spišská Kapitula.
Marián Boržik
Komisia pre výstavbu neodporúča vyhovieť žiadosti. Mesto nie je vlastníkom pozemkov. Bolo by
dobre aby to prerokovala komisia pre ŽP.
Uznesenie č.: MZ-06-15-A-6
MZ berie na vedomie žiadosť p. Karola Jasla o prenájom pozemku na Štefánikovej ul. v lokalite
Rybníček.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:

Bc. Silvia Bartošová, Májová 44, Spišské Podhradie – ponuka na predaj
pozemku
Mgr. Jozef Srnka
Pani Bartošová doručila ponuku na odkúpenie pozemku. Odkúpila ho v roku 2000 za 44,- €.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje schváliť odkúpenie pozemku za cenu, za ktorú p. Bartošová pozemok
nadobudla.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia neodporúča odkúpenie pozemku od p. Bartošovej za túto cenu.
Marián Boržik
Neodporúča vyhovieť a odporúča za cenu 44,-€.
Uznesenie č.: MZ-06-15-F-3
MZ zamieta ponuku p. Silvie Bartošovej na predaj parcely KN-C 127/4.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+

10.09.2015

+

+
20

Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Alžbeta Hromjáková, Nižný Slavkov 269 – ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti
Mgr. Jozef Srnka
Prečítal ponuku p. Hromjákovej na odkúpenie nehnuteľnosti.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala obhliadku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Galovej ulici č. 70
a žiadosť prerokovala. Komisia neodporúča MZ odkúpiť túto nehnuteľnosť. Komisia odporúča
mestu túto nehnuteľnosť zahrnúť do evidencie nehnuteľností ako ponuku pre občanov na
odpredaj.
Marián Boržik
Komisia neodporúča vyhovieť predmetnej žiadosti z dôvodu, že mesto má rozpracovaných
viacero investičných projektov. Odporúča vedeniu mesta ponúknuť spoluprácu pri hľadaní
záujemcu o kúpu predmetnej nehnuteľnosti.
Uznesenie č.: MZ-06-15-F-4
MZ zamieta ponuku p. Alžbety Hromjákovej na odkúpenie nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

10.09.2015

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Reštaurácia pod hradom, ukončenie nájomnej zmluvy – plány na ďalšie využitie
nehnuteľnosti
MVDr. Michal Kapusta
Dávam do povedomia, že do konca roka 2015 je platná nájomná zmluva. Nájomníčka bude
zariadenie prevádzkovať do konca roka, reštauráciu áno, ubytovanie nie. Ten november
najneskôr je čas kedy by sme dali vonku obchodnú súťaž keď máte tú istú myšlienku – na
prenájom týchto priestorov a uvidíme ako to dopadne. Dal by som úlohu pre majetkovú komisiu.
Uvidíme ako dopadne súťaž ale ak zle tak potom bude ťarcha na nás. Je tu možnosť čerpania
finančných prostriedkov na túto nehnuteľnosť. Je tam možnosť, že nájomca pôjde do projektu
Sario, kde je financovanie 50 na 50. Všetko treba pripraviť. Na budúcom MZ vyhlásime VOS. Táto
informácia je pre vás na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-06-15-A-7
MZ berie na vedomie informáciu ohľadne nájomnej zmluvy Reštaurácie pod hradom.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:

Miroslav Dunka – žiadosť o vysporiadanie pozemku
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MVDr. Michal Kapusta
Pán Dunka si žiadosť, pred 4 mesiacmi sme mu schválili zámer. Jedná sa o 38 m2, je to mlyn
smerom na Sp. Vlachy, p. Dunka zrealizuje druhú bytovú jednotku, potrebuje to k stavebnému
povoleniu. Chce vysporiadať pozemok. Je to na hranici s katastrom Žehra.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-22
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – novovytvorený pozemok parcela KN-C
1937/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 oddeleného geometrickým plánom č.
23/2015 vyhotoviteľa Ing. Juraja Fabiana, 053 02 Klčov 137 od pozemku parcela KN-C 1937/3 –
ostatné plochy o výmere 218 m2 a novovytvorený pozemok parcela KN-C 1932/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 20 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 23/2015 vyhotoviteľa Ing.
Juraja Fabiana, 053 02 Klčov 137 od pozemku parcela KN-C 1932 – orná pôda o výmere 816 m2
v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 na Miroslava Dunku trvale bytom
Štefánikova 46, 053 04 Spišské Podhradie – v podiele 1/1 spôsobom podľa citovaného
zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu
využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu
usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta
a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-B-23
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov parcela KN-C 1937/6 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 18 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 23/2015 vyhotoviteľa Ing.
Juraja Fabiana, 053 02 Klčov 137 od pozemku parcela KN-C 1937/3 – ostatné plochy o výmere
218 m2 a novovytvorený pozemok parcela KN-C 1932/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
20 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 23/2015 vyhotoviteľa Ing. Juraja Fabiana, 053 02
Klčov 137 od pozemku parcela KN-C 1932 – orná pôda o výmere 816 m2 v katastrálnom území
Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 Miroslava Dunku trvale bytom Štefánikova 46, 053 04
Spišské Podhradie – v podiele 1/1 za celkovú sumu 266,- € (slovom: dvestošesťdesiatšesť eur).
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúc.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Požiarnická avia – predaj pre DHZ Baldovce
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MVDr. Michal Kapusta
Keď sme vybavovali Iveco pre našich hasičov prezident HaZZ nás poprosil aby sme aviu
presunuli do Baldoviec, darovať nemôžeme.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-24
MZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj majetku vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie - špeciálny
automobil AVIA/A 31.1K, VIN: TNAA31KJ000318, ŠPZ: LE 611 AB pre DHZ Baldovce podľa
citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pri predaji majetku
vo vlastníctve mesta sa podľa § 9a ods. 8. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužívajú ustanovenia § 9a odsekov 1
až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí sa
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Vo vzťahu k predmetnému hnuteľnému majetku sa prípadom hodným osobitného
zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom hnuteľného
majetku sa prispeje k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov mesta Spišské Podhradie,
z dôvodu, že predmetná hnuteľná vec sa v súčasnej dobe nevyužíva, je dočasne odhlásená
z prevádzky a pre jej opätovné využitie by to znamenalo značné finančné investície.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-B-25
MZ schvaľuje predaj majetku vo vlastníctve mesta a to špeciálny automobil AVIA/A 31.1K, VIN:
TNAA31KJ000318, ŠPZ: LE 611 AB pre DHZ Baldovce za cenu 1,- €. Kupujúci hradí všetky
náklady súvisiace s prevodom hnuteľného majetku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Multicar – zaradenie do majetku
MVDr. Michal Kapusta
V areáli MŠK parkuje multicar , ktorý sa nám podarilo dostať do mesta, je na značkách je
potrebné ho dostať do majetku mesta.
Ing. Ján Lisoň
Doplňujem uznesenie – „v cene vo výške“
Ing. František Pravlík
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Majetková komisia odporúča zaradiť multicar do majetku mesta podľa vynaložených nákladov
v účtovnej dokumentácii.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-26
MZ schvaľuje zaradenie do majetku mesta – multicar v cene vo výške vynaložených nákladov
v účtovnej dokumentácii .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr.
Jozef
Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Čerpanie rozpočtu k 31.07.2015 – mesto, rozpočtové a príspevkové organizácie
Ing. Slávka Čarná
Mali ste poslané rozpočty mailom, má niekto konkrétne otázky? Finančná komisia prerokovala
čerpanie rozpočtu k 31.07.2015.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala čerpanie rozpočtu a zobrala na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-06-15-A-8
MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie, rozpočtových a príspevkových
organizácií k 31.7.2015.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 16

Vetované uznesenie č. MZ-5-15-B-16 – ihrisko na Májovej ulici
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal vetované uznesenie. Vetoval som uznesenie, v rokovacom poriadku je uvedené, že ak
vetujem uznesenie, tak na budúcom MZ ho mám dať do rokovania.
Peter Hanigovský
Zámerom uznesenia bolo aby ihrisko na Májovej ulici malo správcu. Aby to malo hlavu a pätu,
minulého roku sa tam menil spodný plot, momentálne je v takom stave ako by tam ani spodok
nebol. Nejaké resumé by tam malo byť. Dnes som sa spýtal p. Hurtuka či by si nechcel zobral to
ihrisko „za svoje“ povedal mi, že treba sa o tom porozprávať. Treba ho zo strany kompetentných
osloviť. Nech sa tým zaoberá aj komisia pre školstvo a šport.
MVDr. Michal Kapusta
Vetoval som ho kvôli tomu lebo som nevedel aká je predstava. Ak to niekto bude monitorovať
ráno a večer, tak to beriem ale celý čas aby tam niekto sedel a riadil to tam tak to nie.
Peter Hanigovský
Treba rokovať s p. Hurtukom.
Štefan Faltin
Včera sme o tom rozprávali keď sme išli z pracovného stretnutia domov. Boli sme sa tam niektorí
poslanci pozrieť, chyba je akurát tam, že spodná časť od cesty je pletivo deravé, ale ináč je
všetko OK. Rozprávali sme s kolegom Komarom , že to pôjdeme opraviť. Je to zabezpečené tak,
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že lopta tam nemá ako preletieť. Vstúpme si do svedomia, ak si niečo povieme na pracovnom
rokovaní tak si to nechajme každý pre seba. Včera po ukončené pracovného stretnutia po hodine
a pol začali chodiť sms od p. Petreka. . Niekto z nás vzápätí p. Petrekovi dal avízo čo sa tu
rozprávalo.
Mgr. Peter Vandraško
Či chceme či nie stále to nie je otázka riešenia ihriska ale otázka p. Petreka. Je nejakým
spôsobom stále kritický. Keď tam bude p. Hurtuk alebo iná persona a bude sa tam búchať loptou
tak to nebude ozvena, nebude sa tam kričať a hulákať? Ja odmietam na komisii pre školstvo a
šport riešiť ihrisko. Mesto nemá problém s ihriskom, problém je v jednom človeku, ktorému to
ihrisko vadí. Mesto má dôležitejšie problémy ako riešiť jednu osobu, ktorá sa skrýva za ihrisko.
Marián Boržik
Na podnet jedného super občana sme vybudovali novodobú klietku hanby.
Mgr. Peter Vandraško
Som za to aby to ihrisko bolo verejné tak ako je to doteraz.
Štefan Faltin
Je mi rodina ale za toľko rokov čo je ihrisko niet okrem neho žiadneho sťažovateľa, že mu to
ihrisko vadí. Doteraz mu boli všetky požiadavky, čo chcel, vyhovené.
MVDr. Michal Kapusta
Dozor robil p. Vencel, ja porozprávam s p. Hurtukom, možno to bude mať nejakú myšlienku.
Bod č.: 17

Správy z komisií pri MZ
Ing. Ján Lisoň
Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-27
MZ schvaľuje výšku poplatkov za činnosti spojené so správou nájomných bytov takto:
- poplatok za vystavenie upomienky – 2,50 € bez DPH
- poplatok za vystavenie splátkového kalendára – 2,50 € bez DPH
- poplatok za opätovné zapojenie odberného miesta elektrickej energie – 35,- € bez DPH
- poplatok za opätovné zapojenie odberného miesta vody – 35,- € bez DPH
Zodpovedný:
Ing. Tirpák
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Predkladám stanovisko finančnej komisie ohľadom žiadosti p. Ondíka o prenájom pozemku, aj
keď to nie je v programe dnešného rokovania MZ – „Finančná komisia navrhuje MZ aby žiadosť
zamietlo s tým, že vyzýva p. Štefana Ondíka aby svoju žiadosť predložil opätovne až po otvorení
prevádzky reštauračného zariadenia“.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia zobrala žiadosť p. Ondíka na vedomie a odporúča po vydaní kolaudačného
rozhodnutia na prevádzku reštauračného zariadenia postupovať podľa VZN o miestnych daniach.
Uznesenie č.: MZ-06-15-F-5
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MZ zamieta žiadosť p. Štefana Ondíka o prenájom pozemku na Štefánikovej ulici v Spišskom
Podhradí pred domom č. 71 a 72 a zároveň ho vyzýva aby svoju žiadosť predložil opätovne až po
otvorení prevádzky reštauračného zariadenia.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Predniesol stanovisko finančnej komisie k žiadosti p. Forgáča – „Finančná komisia navrhuje MZ,
aby pred rokovaním o finančnom krytí túto žiadosť najprv prerokovala komisia výstavby,
územného plánu a regionálneho rozvoja.“
Marián Boržik
Komisia bola pozrieť pri dome p. Forgáča, dohodli sme sa na tom, aby mesto vykonalo úpravu.
MVDr. Michal Kapusta
Ospravedlňujem sa za reakciu našich ľudí, mohli sme to riešiť rýchlo a elegantne.
Ospravedlňujem sa verejne p. Forgáčovi.
Marián Boržik
Kúpeľná ulica – šetrili sme to, zvýšenie obrubníkov neprinesie zlepšenie do budúcna, je potrebné
hľadať riešenie aby sa odbremenila voda stekajúca z Trhoviska .
Peter Hanigovský
Tento problém tam vzniká od kedy sa prepojili šachty pri dome p. Jenču. V šachte stúpne voda a
vytlačí ju do kanála na Kúpeľnej ulici. Možno by stačilo skúsiť uzatvoriť prechod zo šachty na
Kúpeľnú a vyčkať prvý dážď čo to spraví.
MVDr. Michal Kapusta
Keď bola povodeň v júni tak na MZ sa rozprávalo, že boli najviac postihnuté 4 lokality – Kúpeľná
čo teraz riešime, p. Faith, p. Fľak, p. Servátka a p. Ryš. Podal informáciu ohľadne týchto 4 lokalít.
Uznesenie č.: MZ-06-15-B-28
MZ schvaľuje zvýšenie úrovne obrubníkov na Kúpeľnej ulici pred rodinnými domami
s orientačným číslom 19, 20, 21 a 22.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Jozef Komara
Podal informácie zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Chcem sa poďakovať p.
primátorovi a subjektom, ktoré pomohli k oprave cesty do Katúň.
Uznesenie č.: MZ-06-15-A-9
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MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.09.2015

Peter Hanigovský
Mám podnet na komisiu ŽP aby sa začala zaoberať agresívnymi rastlinami v meste ako je napr.
zlatobyľ kanadská.
Bod č.: 18

Rôzne
Ing. Ján Lisoň
Zbúraný dom pri vchode do cintorína, mesto očistilo zbúranisko. Pozemok je vo vlastníctve mesta.
Zostáva nezbúraná časť múra.
MVDr. Michal Kapusta
Ten zostáva ako plot. Po tom múre ide plyn. Je to spoločný múr, zrekonštruujeme ho aby to
nespadlo. Odporúčam pri koncoročnej inventúre aby to bolo vykázané a vyradené z majetku
mesta.
Ing. František Pravlík
Primátor nás na zasadnutí komisie informoval o zriadení staveniska v areáli bývalej ZUŠ.
Bod č.: 19

Stav pohľadávok k 30.06.2015 (neverejné zasadnutie)
Ing. Viera Mikolajová
Predniesla stav pohľadávok.
Bod je neverejný. Bez zápisu.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol návrh na uznesenie zo zasadnutia finančnej komisie:
„Finančná komisia navrhuje MZ aby uložilo MsÚ:
a/ vysporiadať vzájomné pohľadávky a záväzky mesta a spoločnosti Služby mesta s.r.o.
vzájomným zápočtom
b/ uplatniť nároky mesta z pohľadávok po lehote splatnosti voči dlžníkom v súdnom konaní
v prípade, ak tieto pohľadávky dlžníci neuhradia v lehote uvedenej v zaslanej výzve.“
Uznesenie č.: MZ-06-15-C-1
MZ ukladá MsÚ vysporiadať vzájomné pohľadávky a záväzky mesta a spoločnosti Služby mesta
s.r.o. vzájomným zápočtom.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
31.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-15-C-2
MZ ukladá MsÚ uplatniť nároky mesta z pohľadávok po lehote splatnosti voči dlžníkom v súdnom
konaní v prípade, ak tieto pohľadávky dlžníci neuhradia v lehote uvedenej v zaslanej výzve.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
10.09.2015
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Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:

+
+
+
+
+
+

+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 20

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 10.09.2015

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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